
Segundo o ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Fin-
des), a CNI realizou um estudo que custou R$ 2,5 milhões em todas cinco re-
giões do País para levantar as condições para melhorara a competitividade.
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BRASÍLIA – Por reco-
mendação da Controlado-
ria-Geral da União, os tra-
balhadores que deveriam 
receber o abono salarial de 
2020 a partir do segundo 
semestre só terão acesso ao 
dinheiro em 2022. O Con-
selho Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao Trabalha-
dor (Codefat) aprovou re-
solução que muda o calen-
dário de pagamento do Pro-
grama de Integração Soci-
al (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep).

Nos últimos anos, o bene-
fício trabalhista começava 
a ser pago no segundo se-
mestre de cada ano e termi-
nava de ser pago no primei-
ro semestre do ano seguin-
te, obedecendo ao mês de 
nascimento do trabalhador, 
no caso do PIS, ou o dígito 
nal da inscrição do servi-
dor público, no caso do Pa-
sep. Agora, o pagamento só 
começará no primeiro se-
mestre do exercício scal 
seguinte.

O Codefat também deci-
diu que, a partir de 2022, o 
abono será pago sempre no 
primeiro semestre de cada 

PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL
DE 2020 É ADIADO PARA 2022

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
E SEGURANÇA COMEÇA EM ABRIL NO ES

Pagamento do
Simples Nacional
é adiado durante
três meses

BRASÍLIA – Os micro 
e pequenos empresários e 
os microempreendedores 
individuais (MEI) deixa-
rão de pagar as parcelas do 
Simples Nacional pelos 
próximos três meses, de 
abril a junho, anunciou há 
pouco o secretário especi-
al da Receita Federal, José 
Barroso Tostes Neto. A 
medida foi decidida on-
tem (24) em reunião extra-
ordinária do Comitê Ges-
tor do Simples Nacional.

De julho a dezembro, os 
tributos que deixaram de 
ser recolhidos serão pagos 
em seis prestações. A medi-
da, informou Tostes Neto, 
ajudará 5,5 milhões de 
micro e pequenas empre-
sas e 11,8 milhões de MEI 
e envolverá a postergação 
do pagamento de R$ 27,8 
bilhões em tributos fede-
rais, estaduais e municipa-
is.

SIMPLES NACIONAL
A medida será publica-

da no Diário Ocial da 
União. Segundo Tostes 
Neto, o adiamento bene-
ciará segmentos da econo-
mia que mais geram em-
pregos em meio ao agra-
vamento da pandemia de 
covid-19.

“Com esse diferimento, 
estamos adotando uma 
medida de alívio para dar 
fôlego a esse universo de 
contribuintes ter melhores 

condições de ultrapassar 
esse período mais crítico 
em que os impactos eco-
nômicos e da pandemia se 
fazem sentir principal-
mente nos negócios que 
estão fechados e sem a 
possibilidade de geração 
de receitas”, declarou.

IMPOSTO
DE RENDA

O secretário da Receita 
ressaltou que, por enquan-
to, o Fisco não pensa em 
adiar o prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física, co-
mo ocorreu no ano passa-
do. Segundo Tostes, o vo-
lume de entregas está supe-
rior ao registrado no mes-
mo período de 2020 e aci-
ma da expectativa, o que 
dá tempo para a Receita 
avaliar se há a necessidade 
de mudar a data.

“No caso das declara-
ções de Imposto de Renda 
Pessoa Física, fazemos o 
monitoramento diário. Os 
números de hoje indicam a 
entrega, até o momento, 
de 7,826 milhões de decla-
rações. No mesmo perío-
do do ano passado, tínha-
mos recebido 5,7 milhões. 
Os números estão até aci-
ma da expectativa. O pra-
zo regular vai até 30 de 
abril. Então, temos tempo 
de avaliar se há a necessi-
dade ou não de prorroga-
ção”, disse Tostes Neto.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

22º
32º Sensação

térmica: 22º/ 40º
Ventos: 15 km/h
UV: 12 extremo

De julho a dezembro, os tributos que deixaram de 
ser recolhidos serão pagos em seis prestações. 

Para adiantar a vacinação deste público, o governo do 
Estado vai utilizar a chamada "reserva técnica”.

VITÓRIA – Prossiona-
is de educação e da seguran-
ça pública serão vacinados 
contra a covid-19, no Espíri-
to Santo, a partir do dia 15 de 
abril. A decisão foi anuncia-

da pelo Governador Renato 
Casagrande, em um pronun-
ciamento na tarde desta quin-
ta-feira (25).

Para adiantar a vacinação 
deste público, que não está 

nesta ordem de prioridade 
elaborada pelo Ministério da 
Saúde, o governo do Estado 
vai utilizar a chamada "re-
serva técnica dos lotes de 
vacina contra covid", que 
equivale a 5% das doses rece-
bidas.

"Nós passaremos a vaci-
nar os prossionais de segu-
rança pública e da educação, 
que estiverem em atividade 
e na linha de frente do traba-
lho, começando sempre pe-
los prossionais de maior 

idade até seguir para os de 
menor idade", informou.

Casagrande anunciou 
ainda a prorrogação da qua-
rentena especial no Estado 
até o domingo de Páscoa (4 
de abril), a suspensão da cir-
culação de todos os ônibus 
que atuam no transporte pú-
blico (seja Transcol, munici-
pal ou interestadual) e trem 
de passageiros, além da res-
trição de funcionamentos de 
diversas atividades comer-
ciais.

ano. As datas de pagamento 
só serão divulgadas no iní-
cio do próximo ano, quando 
a base de dados enviada pe-
los empregadores a partir 
de outubro de 2021 termi-
nar de ser processada e a 
lista de beneciários for 
concluída.

Segundo a Secretaria de 
Trabalho do Ministério da 
Economia, a mudança foi 
necessária para evitar o des-
cumprimento de regras con-
tábeis e nanceiras, impe-
dindo que despesas fossem 

divididas em dois anos. O 
órgão arma que a medida 
não teve objetivo scal, no 
entanto, o adiamento resul-
tará na economia de R$ 
7,45 bilhões neste ano.

Tem direito ao abono sa-
larial o trabalhador com 
carteira assinada que rece-
be até dois salários míni-
mos, esteja há pelo menos 
cinco anos inscrito no 
PIS/Pasep e tenha trabalha-
do pelo menos 30 dias no 
ano-base. O valor do bene-
fício varia conforme o nú-

mero de meses trabalhados, 
atingindo o máximo de um 
salário mínimo (R$ 1,1 mil) 
para quem trabalhou os 12 
meses no ano-base.

O pagamento do abono 
salarial ano-base 2019 co-
meçou em julho de 2020 e 
terminou no dia 11 de feve-
reiro. Quem ainda não fez a 
retirada tem até 30 de junho 
para sacar o dinheiro. Após 
esse prazo, os recursos vol-
tam para a conta do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT).

Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, a mudança foi necessária 
para evitar o descumprimento de regras contábeis e financeiras.
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VITÓRIA – O governo 
do Estado vai pagar um auxí-
lio no valor de R$ 450 para 
socorrer mais de 70 mil famí-
lias capixabas, que possuem 
crianças de 0 a 6 anos e em 
situação de extrema pobreza. 
O anúncio foi feito pelo go-
vernador Renato Casagrande 
em entrevista coletiva, trans-
mitida pela internet, na tarde 
desta sexta-feira (26).

O auxílio, chamado Car-
tão ES Solidário, será divido 
em três parcelas de R$ 150, 
que começam a ser pagas em 
abril. 

"Vamos emitir um cartão 
para as famílias que vivem 
na extrema pobreza, consi-
derada  extrema pobreza 
famílias com renda per capta 
de até R$ 147. As famílias 
que estão nessa faixa de ex-
trema pobreza e têm crian-
ças de 0 a 6 anos de idade, 
i sso  soma um número 
70.282 famílias no Espírito 
Santo. Essas famílias vão 
receber o Cartão ES Solidá-

MAIS DE 70 MIL FAMÍLIAS VÃO RECEBER
AUXÍLIO DE R$ 150 POR 3 MESES NO ES

Fundação abre
processo seletivo com
mais de 800 vagas
em hospitais do ES
VITÓRIA – A Funda-

ção Estadual de Inovação 
em Saúde – iNOVA Capi-
xaba, está realizando um 
novo Processo Seletivo 
Simplicado destinado à 
contratação imediata e à 
formação de cadastro de 
reserva para atender às ne-
cessidades administrativas 
e assistenciais de nove uni-
dades hospitalares.

O processo de seleção 
será realizado pelo Institu-
to Brasileiro de Apoio e 
Desenvolvimento Executi-
vo (Ibade), sendo abertas 
cerca de 870 vagas para 
prossionais de Ensino 

Superior, Médio, Técnico e 
Fundamental, com valida-
de de um ano, e podendo 
ser prorrogado por igual 
período a critério da funda-
ção.

O edital contendo car-
gos, carga horária, quanti-
tativo de vagas, requisitos 
e valores de inscrição, bem 
como os atos ociais relati-
vos ao Processo Seletivo 
Simplicado, estão dispo-
níveis no site www.ibad-
e.org.br. As inscrições vão 
até o próximo dia 5 de 
abril. O resultado nal da 
primeira etapa está previs-
to para o dia 20 de abril.

SÃO MATEUS  – As 
equipes da Secretaria Muni-
cipal de Saúde continuam 

VACINAÇÃO DE IDOSOS ACIMA DOS 70 ANOS
CONTINUA NO INTERIOR DE SÃO MATEUS

nesta sexta-feira (26) com as 
ações de vacinação em ido-
sos acima de 70 anos, dessa 

vez na zona rural. Para rece-
ber a vacina contra Covid-
19, os idosos devem levar 

um documento com foto, 
Cartão de Vacinação e o car-
tão do Sistema Único de Saú-
de (SUS).

O Município já recebeu 
21.531 doses de vacina, sen-
do 15.628 distribuídas para 
a primeira dose e 5.903 para 
aplicação da segunda dose, 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde. O pú-
blico prioritário do Municí-
pio é de 19.027 pessoas. 
Assim, com as doses envia-
das pelo Governo do Estado, 
São Mateus chega à próxima 
semana vacinando cerca de 
16.000 pessoas.

Para a próxima semana a 
expectativa é que seja inicia-
da no Município a vacinação 
para os idosos acima de 65 
anos.

Os idosos que não pude-
rem comparecer aos locais 
de vacinação devem aguar-
dar em suas residências, po-
is muitos já foram mapeados 
pelas equipes de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) e 
vão receber a aplicação das 
doses em suas casas.
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O processo de seleção será para profissionais de 
Ensino Superior, Médio, Técnico e Fundamental. 
As inscrições estão abertas até o dia 5 de abril.

Os 37 leitos da enfermaria continuam sendo utilizados 
por pacientes infectados. Mas os leitos 37 leitos de en-
fermaria continuavam com 100% de ocupação.

O público prioritário do Município é de 19.027 pessoas. Assim, com as doses envia-
das pelo Governo do Estado, São Mateus chega à próxima semana vacinando cerca 
de 16.000 pessoas.

rio em três parcelas no valor 
de R$ 150. O pagamento 
será nos meses de abril, ma-
io e junho para que elas fa-
çam aquisição de qualquer 
item que necessitam em sua 
casa, como alimento, pagar 
uma botija de gás ou uma 
conta", explicou Casagran-
de.

O governo capixaba vai 

utilizar a base de dados do 
CadÚnico, do governo fede-
ral, para identicar as famí-
lias nessa condições e abrir 
contas para elas no Banes-
tes. 

Desta forma, o frisa que 
as famílias não precisam 
buscar o banco nem qual-
quer outro serviço público 
para se cadastrar e receber o 

cartão.
Essa é uma das medidas 

anunciadas pelo governo e o 
valor do investimento é de 
mais de R$ 31 milhões. 

Além disso, também es-
tão previstas as distribuição 
de cestas básicas para alunos 
da rede pública cadastrados 
no CadÚnico, do governo 
federal. 

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na tarde desta sexta (26).

São Mateus chega a 173
mortes pela Covid-19
SÃO MATEUS – O 

município chegou a 8.089 
casos com 173 mortes des-
de o início da pandemia. 
Ao todo, foram 29.143 ca-
sos noticados, 23.015 
testes realizados, 12.317 
foram descartados, 8.737 
suspeitos e 7.307 foram 
curados. A taxa de letalida-
de é de 2,1%. Os dados são 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) e foram atua-
lizados no Painel Covid do 
governo do ES, no nal da 
tarde desta sexta-feira (26).

Guriri segue na lideran-
ça com 1.585 conrma-
ções, seguido do Sernamby 
com 576 e Rancho do Te-
lha, 508. O sexo feminino 
teve 4.176 conrmações e 
o masculino 3.913.

A faixa etária de 30 a 39 
anos é a que tem acumula 
maior quantidade de casos 
positivos com 1.988, se-

guido de 20 a 29 com 1.630 
e a de 40 a 49 anos com 
1.615.

O Município teve quatro 
mortes durante esta sema-
na. O óbito conrmado 
nesta sexta-feira, é de uma 
moradora do Bairro Santo 
Antônio, da faixa etária de 
50 a 59 anos e era portado-
ra de comorbidade cardio-
vascular. 

O Hospital Roberto Sil-
vares voltou nesta sexta-
feira (26) a ter leitos dispo-
níveis de UTI para pacien-
tes com o coronavírus. A 
taxa de ocupação é de 
92,86%, já que 26 dos 28 
leitos continuam ocupa-
dos.

Os 37 leitos da enferma-
ria continuam sendo utiliza-
dos por pacientes infecta-
dos. Mas os leitos 37 leitos 
de enfermaria continuavam 
com 100% de ocupação.
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NOVA VENÉCIA – Os 
serviços considerados es-
senciais, como supermerca-
dos, padarias e farmácias, só 
vão poder car abertos ao 
público até as 13h

A cidade de Nova Venécia 
é mais uma a decretar nor-
mas mais restritivas de iso-
lamento social para tentar 
frear o avanço da Covid-19. 
Antes, as cidades vizinhas 
de Barra de São Francisco,-
 São Gabriel da Palha e-
 Água Doce do Norte já havi-
am anunciado restrições si-
milares para o controle do c-
oronavírus.

Em decreto publicado 
nesta quinta-feira (25), o 
prefeito de Nova Venécia, 
André Fagundes (PDT), esta-
beleceu que os serviços con-
siderados essenciais, como 
supermercados, padarias e 
farmácias, vão poder funci-
onar somente até as 13 ho-
ras. Após esse horário, so-
mente o sistema delivery 
pode operar. As regras en-
tram em vigor nesta sexta-
feira (26).

Os postos de combustíve-
is também só podem atender 

NOVA VENÉCIA TEM NOVAS RESTRIÇÕES
E SERVIÇOS POR DELIVERY APÓS AS 13H

Consumidor que
encontrou corpo
estranho em alimento
deve ser indenizado
B A R R A D E  S Ã O 

FRANCISCO – O Juiza-
do Especial Cível, Crimi-
nal e da Fazenda Pública de 
Barra de São Francisco 
condenou uma empresa 
alimentícia a indenizar 
uma consumidora, que en-
controu corpo estranho em 
lata de milho em conserva, 
em R$ 2 mil a título de da-
nos morais.

Em sua defesa, a reque-
rente alegou não ter qual-
quer responsabilidade so-
bre o fato alegado pelo au-
tor, pois o produto coloca-
do no mercado não possuía 
defeitos quando foi fabri-
cado.

A magistrada que anali-
sou o caso destacou que: 
“a relação estabelecida 
entre as partes é de consu-

mo, pois está presente, de 
um lado, o fornecedor de 
serviços/produtos, visan-
do à obtenção de lucro e, 
do outro, o consumidor 
aplicando-se, de conse-
quência, o Código de Defe-
sa do Consumidor”, diz na 
sentença.

A juíza também obser-
vou que o autor compro-
vou a aquisição do produ-
to, que se encontrava den-
tro do prazo de validade, 
assim como a presença de 
larva. Portanto, ao vericar 
a existência de corpo estra-
nho dentro da lata de milho 
em conserva, e a exposição 
do consumidor a risco con-
creto de lesão à sua saúde e 
segurança, a magistrada 
entendeu caracterizado o 
dano moral.

PINHEIROS – Na ma-
nhã desta quinta-feira (25), 
foi desencadeada uma ope-
ração conjunta da Delegacia 
de Polícia (DP) de Pinheiros 
e de policiais militares do 
serviço reservado e da Força 
Tática do 2º Batalhão da Polí-
cia Militar. Durante a ação, 
foram apreendidas quatro 
armas de fogo, drogas, muni-
ções e três motos com restri-
ções de roubo. Quatro sus-
peitos foram conduzidos, 
sendo um adolescente.

Segundo o titular da DP 
de Pinheiros, delegado Leo-
nardo Avila, a movimenta-
ção faz parte de um conjun-
to de ações estratégicas 
planejadas pela Polícia Ci-
vil e Polícia Militar, com o 
objetivo de reduzir os índi-
ces de criminalidade na 
região. 

“Constantemente temos 
realizado, em conjunto com 
a Polícia Militar, operações 
em Pinheiros e na região 
com o objetivo de reduzir os 
índices de criminalidade, 
apreender armas, drogas, 
prender criminosos e cum-
prir mandado de busca e 
apreensão com intenção de 
elucidar os últimos homicí-
dios ocorridos na região de 
Pinheiros. Essas ações vi-
sam a garantir uma maior 

QUATRO PESSOAS SÃO DETIDAS EM AÇÃO
CONJUNTA DA POLÍCIA EM PINHEIROS

segurança para a população 
de Pinheiros”, disse o dele-
gado. 

Já o comandante do 2º 
Batalhão, tenente-coronel 
Mário Marcelo Dal Col, des-
tacou que esta operação é 
mais uma ação realizada 
pelos policiais da região, 
cujo objetivo é coibir o trá-
co de drogas e deter crimi-
nosos. “Vamos atuar em di-
versos dias para retirarmos 
os criminosos que atuam na 
região. Só assim, será possí-
vel fazer com que a socieda-
de de Pinheiros possa dor-
mir tranquila”, frisou o co-
mandante.

Durante a operação, fo-
ram apreendidos uma metra-
lhadora de fabricação casei-
ra, 35 munições calibre 380, 
um revólver calibre .45, um 
revólver .38 e 36 munições 
calibre .38, uma garrucha 
calibre 22, 11 munições cali-
bre 22, seis munições cali-
bre .40, R$ 2.256,00 em es-
pécie, um  jet-loader para 
munição calibre .38, além de 
36 buchas de maconha, 165 
pinos de cocaína, 79 pedras 
de crack, 110 gramas de ma-
conha, cinco aparelhos celu-
lares e uma TV provenientes 
de roubo, três motocicletas 
com restrição de roubo e 

diversos objetos também 
roubados.

Todo o material e os deti-
dos foram encaminhados 
para a Delegacia de Pinhei-
ros.  Os suspeitos de 18, 22 e 
26 anos, foram autuados, em 
agrante, por tráco de 
drogas, associação para o 
tráco de drogas, porte 
ilegal de armas, receptação, 
corrupção de menores, e 
foram encaminhados ao Cen-
tro de Detenção Provisória 
(CDP) de São Mateus.

O adolescente de 16 anos 
responderá por ato infracio-
nal análogo aos crimes de 
tráco de drogas, associação 
para o tráco, porte ilegal de 
armas, receptação, e foi enca-
minhado para o Instituto de 
Atendimento Socioeducati-
vo do Espírito Santo (Ia-
ses). 

“O trabalho integrado que 
vem sendo realizado pelas 
Polícias Civil e Militar na 
região tem gerado excelen-
tes resultados. Destaco, tam-
bém, a parceria com as pre-
feituras, além do apoio do 
Ministério Público e Poder 
Judiciário, que conferem 
agilidade nas medidas cau-
telares solicitadas, como 
pedidos de busca e de pri-
são”, armou o delegado 
Leonardo Avila.
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Curso de iniciação
profissional em
segurança alimentar
abre vagas em
MG e no ES
VITÓRIA – Estão aber-

tas as inscrições para o curso 
on-line "Iniciação prossio-
nal em segurança alimentar", 
que acontece nos dias 6, 8, 13 
e 15 de abril. O evento gratu-
ito é direcionado para os mo-
radores da bacia do rio Doce, 
em Minas Gerais e no Espíri-
to Santo, que desejam se pro-
ssionalizar e aprender 
sobre comercialização de 
alimentos, de acordo com as 
normas de segurança atuais. 

A capacitação é feita pela 
Fundação Renova em parce-
ria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai). A iniciativa faz par-
te das ações da área de Con-
tratação e Empreendedoris-
mo Local da Fundação Reno-
va. 

O conteúdo do curso, dis-
ponibilizado por meio de 
uma plataforma on-line, 
aborda os temas de: Segu-
rança dos Alimentos; Segu-
rança do Trabalho; Higieni-
zação; Normas e Legislação. 
A carga horária total é de 12 

horas.
"A iniciação prossional 

é uma importante ferramen-
ta para as pessoas e as em-
presas se qualicarem em 
tempos de pandemia", diz 
Jucilene Junia Martins, ana-
lista do Programa de Estímu-
lo à Contratação Local da 
Fundação Renova.

Os interessados podem se 
inscrever no evento até o dia 
2 de abril preenchendo o 
formulário clicando aqui. 
Haverá emissão de certica-
do. As vagas são limitadas.

SERVIÇO:
Evento: Iniciação Pros-

sional em Segurança Ali-
mentar

Dias: 6, 8, 13 e 15 de abril
Horário: 17h30 às 20h30

Inscrições: 19 de março a 2 
de abril

Link de inscri-
ção: https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLScO

T7SuK98rnG_07Mma-
xgwT5-9eS4yX4M-XHpA-

RNsU1lG3g/viewform

dentro do período estipula-
do no decreto. Após esse 
horário, apenas veículos 
ociais ou de serviços de 
emergência poderão ser 
abastecidos. Além disso, 
igrejas e templos estão proi-
bidos de realizar cultos pre-
senciais, sendo recomenda-
da a realização de transmis-
sões virtuais. O decreto com 
as novas restrições perma-
nece em vigor até a próxima 
quarta-feira (31).

Nas cidades vizinhas, as 
medidas foram anunciadas 
após a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) informar 
que Barra de São Francisco 
é um dos epicentros da cir-

culação da variante da 
B1.1.7 da Covid-19, que foi 
descoberta no Reino Uni-
do e que já circula em 65 ci-
dades capixabas. Trata-se de 
uma cepa mais agressiva e 
com maior potencial de 
transmissão.

Além disso, o hospital de 
Nova Venécia está com alta 
ocupação nos leitos de para 
o tratamento da Covid-
19. Segundo a prefeitura, 
todos os 62 leitos do Hospi-
tal estão ocupados, exceto 
os de obstetrícia.

“É praticamente uma ou-
tra doença, nós temos que 
nos adaptar, estamos rece-
bendo pacientes graves, ma-

is de 20 a 25 pacientes sendo 
tratados com Covid-19 no 
hospital. E no momento não 
temos mais leitos disponíve-
is, para atender nem pessoas 
com Covid-19, nem com 
outras enfermidades ou víti-
mas de acidente que chegam 
diariamente na nossa unida-
de. Os prossionais de saú-
de estão todos esgotados 
física e psicologicamente”, 
disse o diretor do Hospital 
São Marcos, Alessandro 
Aguilera.

O Hospital São Marcos 
também conrmou que há 
paciente internado no hospi-
tal com a variante britânica 
do coronavírus.

André Fagundes (PDT), estabeleceu que os serviços considerados essenciais, como 
supermercados, padarias e farmácias, vão poder funcionar somente até as 13 horas. 

O cliente deve receber R$ 2 mil de indenização por 
danos morais.

A medida imposta por Renato Casagrande (PSB) não 
proíbe a realização de missas e cultos, mas recomen-
da que sejam feitos de maneira remota.
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VITÓRIA – Novas medi-
das de enfrentamento ao 
novo coronavírus foram 
anunciadas pelo  Governo 
do Estado na tarde de quinta 
quinta-feira (25). Além da 
prorrogação da quarentena, 
que agora passa a valer até o 
dia 04 de abril (domingo de 
Páscoa), houve alteração na 
classicação dos serviços 
essenciais. 

Bancos,  nanceiras , 
casas lotéricas, lojas de ma-
terial de construção, oci-
nas mecânicas, entre outras 
atividades, deverão car 
fechados do próximo do-
mingo (28), até o dia 4 de 
abril. Além disso, o Trans-
col e transporte coletivo 
também estão suspensos 
por oito dias. 

O QUE NÃO PODERÁ 
FUNCIONAR A PARTIR 

DE DOMINGO? 

COMÉRCIO
Comércio atacadista, lo-

jas de material de constru-
ção civil, casas de peças e 
ocinas de reparação de 
veículos automotores, co-
mercialização de produtos e 
serviços de cuidados ani-
mais (permitido o funciona-
mento de clínicas médicas 
veterinárias e comercializa-
ção de alimentos);

BANCOS
Nas agências bancárias, 

só será permitido o atendi-
mento presencial para rece-
bimento de benefícios). 
Além disso, não poderão 
funcionar as instituições 
nanceiras de fomento 
econômico.

LOTÉRICAS
A partir de domingo, o 

atendimento presencial nas 
Casas Lotéricas também 
está suspenso.

PESCA
A atividade de pesca de 

lazer no mar está suspensa. 
Somente a pesca comercial 
está autorizada. 

SERVIÇOS 

NOVAS MEDIDAS: ENTENDA QUAIS
SERVIÇOS FICARÃO SUSPENSOS
NO ES A PARTIR DESTE DOMINGO

PÚBLICOS
Foi retirada também a 

permissão para o atendi-
mento presencial em con-
cessionárias prestadoras de 
serviços públicos. 

SAÚDE
Em relação aos serviços 

de assistência à saúde, será 
permitido o funcionamento 
somente de “hospitais, clí-
nicas e consultórios médi-
cos, odontológicos e de si-
oterapia, laboratórios e far-
macêuticas”. A campanha 
de vacinação seguirá nor-
malmente;

POUSADAS E 
HOTÉIS

Hotéis, pousadas e ans 
terão a capacidade de ocu-
pação limitada a 30% dos 
quartos;

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Suspensão do transporte 
coletivo em todo o Espírito 
Santo a partir deste domin-
go (28) até o dia 04 de abril. 
A medida vai atingir 100% 
dos coletivos dos serviços 
metropolitano (Sistema 
Transcol), rodoviário (in-
termunicipal e interestadu-
al) e os municipais nas cida-
des que possuem o serviço;

A decisão sobre o trans-
porte coletivo foi tomada 
com objetivo de reduzir a 
interação entre as pessoas, 
visando a redução na trans-
missão da doença.

No serviço metropolita-
no de transporte coletivo 
(Transcol), a redução de 
passageiros foi em média de 
20%, quando o esperado 
para o período de quarente-
na era uma redução de 50%. 
Uma parte da frota do Siste-
ma Transcol será disponibi-
lizada para dar apoio aos 
serviços de saúde para o 
transporte exclusivo dos 
prossionais de saúde.

TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO

O transporte ferroviário 
de passageiros também ca-
rá suspenso.

O QUE É 
CONSIDERADO 

SERVIÇO ESSENCIAL?

I - hospitais, clínicas e 
consultórios médicos, odon-
tológicos e de sioterapia, 
laboratórios e farmácias;

II - serviços públicos 
considerados essenciais, 
de acordo com manifesta-
ção do Chefe do Poder, do 
S e c r e t á r i o  E s t a d u-
al/Municipal ou do Diri-
gente da autarquia ou fun-
dação, no caso de órgãos e 
entidades estaduais e muni-
cipais, e de acordo com a 
regulamentação própria, 
no caso de órgãos e entida-
des federais;

III - atividades industria-
is;

IV - assistência social e 
atendimento à população 
em situação de vulnerabili-
dade;

V - atividades de segu-
rança pública e privada, in-
cluindo a vigilância, a guar-
da e a custódia de presos;

VI - produção e distribui-
ção de produtos de saúde, 
higiene e gêneros alimentí-
cios, incluindo atividade 
agropecuária;

VII - hipermercados, ata-
carejos (comércio atacadis-
ta de mercadorias em geral, 
com predominância de pro-
dutos alimentícios e venda a 
varejo), supermercados, 
minimercados, hortifrútis, 
padarias e lojas de produtos 
alimentícios;

VIII - atividades de pro-
dução, distribuição, comer-
cialização, manutenção, 
reposição, assistência técni-
ca, monitoramento e inspe-
ção de equipamentos de in-
fraestrutura, instalações, 
máquinas e equipamentos 
em geral, incluídos eleva-
dores, escadas rolantes e 
equipamentos de refrigera-
ção e climatização;

IX - produção, processa-
mento e disponibilização de 
insumos necessários aos 
serviços essenciais, incluin-
do lojas de insumos agríco-
las;

X - comercialização de 
alimentos para animais e 
funcionamento de clínicas 
médicas veterinárias, veda-
do o funcionamento de lojas 
e a prestação de serviços de 
cuidados animais;

XI - geração, transmissão 
e distribuição de energia 
elétrica;

XII - transporte de passa-
geiros por táxi, transporte 
de empregados por veículos 
de seus empregadores e 
transporte privado urbano 
por meio de aplicativo;

XIII - transporte de car-
gas;

XIV - telecomunicações 
e internet;

XV - serviços relaciona-
dos à tecnologia da infor-
mação e de processamento 
de dados (data center) para 
suporte de outras atividades 
previstas neste artigo;

XVI - serviços funerári-
os;

XVII - serviços postais;
XVIII - atividades da 

construção civil;
XIX - produção de petró-

leo e produção, distribuição 
e comercialização de com-
bustíveis, biocombustíveis, 
gás liquefeito de petróleo e 
demais derivados de petró-
leo, incluindo postos de 
combustíveis;

XX - produção, transpor-
te e distribuição de gás natu-
ral;

XXI - serviços de distri-
buição de água, incluindo 
distribuidoras de água a gra-
nel ou envasada;

XXII - atividades de jor-
nalismo;

XXIII - serviços de radi-
odifusão sonora e de sons e 
imagens;

XXIV - serviços de lim-
peza urbana e coleta de lixo;

XXV - hotéis, pousadas e 
ans, limitada a 30% (trinta 
por cento) de sua capacida-
de de quartos;

XXVI - atividades de 
igrejas e templos religiosos;

XXVII - atividade de pes-
ca prossional no mar; e

XXVIII - atividade de 
locação de veículos.

www.
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Ocupação de leitos
de UTI para Covid
atinge 96,11% no ES

VITÓRIA – O Espírito 
Santo atingiu na tarde des-
ta sexta-feira (26) 96,11% 
de taxa de ocupação de 
leitos de UTI para pacien-
tes diagnosticados com o 
novo coronavírus, a maior 
já vericada desde o início 
da pandemia.

Atualmente, o Estado 
tem 1.612 leitos disponí-
veis para Covid, sendo 
823 de UTI e 789 de enfer-
maria. Desses 823, ao todo 
791 estão ocupados, res-
tando apenas 32 vagas de 
UTI para pacientes graves 
com a Covid. A taxa de 
internações em enferma-
ria para Covid está em 
83,9%.

O dado alarmante foi 
apresentado pelo secretá-
rio de Estado da Saúde, 
Nésio Fernandes, e consta 
no Painel Covid, gerencia-
do pela Sesa, atualizado às 
12h37 desta sexta.

“O momento é crítico. 
Hoje estamos com mais de 
1.400 leitos de UTI e en-
fermaria ocupados com 
pacientes da covid. Só nes-
ta sexta, o Samu fez mais 
de 40 atendimentos de in-
ternações hospitalares. A 
rede privada já nos sinali-
zou que está no esgota-
mento da sua capacidade 
assistencial”, armou o 

secretário de Estado da 
Saúde, Nésio Fernandes.

Na região Metropolita-
na, a taxa de ocupação de 
UTI Covid é ainda maior: 
97,83%. Na Região Norte, 
a  o c u p a ç ã o  e s t á  e m 
95,45%. Na região Sul 
está em 91,79% e na Cen-
tral, 91,30%.

O índice de leitos de 
UTI Covid aumentou mes-
mo em meio à estratégia 
do Governo do Estado de 
acelerar a abertura de no-
vos leitos de UTI para Co-
vid. Somente neste mês de 
março, o Estado abriu ma-
is de 100 leitos de UTI. A 
ocupação de pacientes, no 
entanto, subiu mais de 225 
no mesmo período.

O Estado está em qua-
rentena e as medidas ex-
tremas tomadas pelo go-
verno vão até o dia 4 de 
abril. Transporte público 
vai parar por uma semana 
a partir deste domingo 
(28). Vale lembrar que a 
ocupação de UTI regula a 
Matriz de Risco, que de-
termina as políticas de 
restrição social e econô-
mica dos municípios do 
Estado. Desde o último 
dia 18, todas as 78 cidades 
do Estado estão classica-
das como “risco extre-
mo”.

Índice foi atingido nesta sexta-feira, segundo a 
Secretaria de Saúde.

As novas regras começam a valer neste domingo (28) e seguem até o dia 04 de abril

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100
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QUEM PAGA?
Um muro de conten-

ção desabou na estação 
de tratamento de esgotos 
de Isleworth, em Lon-
dres, no Reino Unido. 
Por conta deste funesto 
episódio os moradores do 
local tiveram suas casas e 
jardins invadidos por 
uma deplorável enxurra-
da de dejetos. Em questão 
de horas a administração 
ofereceu a todos os afeta-
dos a limpeza das áreas 
afetadas.

Ainda naquele país, 
nos idos de 2012, 40.000 
motoristas tiveram seus 
veículos danicados em 
função de buracos exis-
tentes nas vias. Após sim-
plesmente comprovarem 
a veracidade do evento 
receberam, em média, £ 
1.656.

Nas Ilhas Maldivas 
registrou-se um episódio 
no qual uma viatura de 
polícia abalroou sete mo-
tocicletas estacionadas. 
O ente público imediata-
mente anunciou que arca-
ria com os prejuízos, tão 
logo devidamente regis-
trados os fatos.

Li que em Portugal um 
idoso, “atraiçoado por 
pedras do pavimento que 
estavam levantadas, devi-
do às raízes de uma árvo-
re, caiu desamparado, 
batendo com a cabeça no 
chão”. Foi hospitalizado 
e cou dois meses inca-
paz de se locomover. Re-
clamou na prefeitura, pe-
dindo uma indenização. 
A administração munici-
pal, então, considerou 
que “houve negligência 
na manutenção das infra-
estruturas, constando que 
o levantamento do pavi-
mento já se mantinha há 
algum tempo e os servi-
ços públicos nada ze-
ram para evitar eventuais 
danos daí decorrentes”. 

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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CrônicaES TEM 99 VAGAS ABERTAS PARA
ENSINO SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO

VITÓRIA – Para o Ensi-
no Superior, são 83 oportu-
nidades para os cursos de 
Administração, Análise de 
Sistema, Ciência da Compu-
tação, Contábeis, Design 
Gráco/ Desenho Industrial, 
Direito, Engenharia da Com-
putação, Engenharia de Pro-
dução, Engenharia Mecâni-
ca, Jornalismo, Marketing, 
Pedagogia, Psicologia, Pu-
blicidade e Propaganda, e 
Sistema da Informação.

Há também 15 vagas para 
alunos do Ensino Técnico 
dos cursos de Administra-
ção, Automação Industrial, 
Eletrônica, Eletrotécnica, 
Estradas, Geoprocessamen-
to, Mecânica, Química e 
Segurança do Trabalho.

Alunos do Ensino Médio 
também tem oportunidade de 
experimentar o dia a dia de 
uma empresa, antes mesmo 
de escolher a graduação ou o 
ensino técnico que irá fazer. 
Há uma oportunidade em 
uma empresa multisserviços.

As bolsas variam entre 

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

R$ 450 e R$ 1.200,00 po-
dendo ser complementadas 
com benefícios como Auxí-
lio ou Vale Transporte e Ali-
mentação na empresa.

Para se inscrever e saber 
mais detalhes sobre as va-
gas, os candidatos devem 

acessar  o  s i te  sne . ie l-
.org.br/es. As vagas cam 
disponíveis até atingirem o 
limite de estudantes encami-
nhados. Quando este limite 
é atingido, a vaga é automa-
ticamente suspensa.

As entrevistas podem 

acontecer de forma online 
ou presencial, no entanto, as 
empresas seguem todos os 
protocolos recomendados 
pelo Ministério da Saúde. 
Para os casos de dúvidas, o 
contato é pelo e-mail iel-
estagio@ndes.org.br.

VAGAS DO QUALIFICAR MULHER
ON-LINE SÃO AMPLIADAS

VITÓRIA – Devido à 
grande procura pela oferta 
do Programa QualicarES 
Mulher On-line, a Secreta-
ria da Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Educação Pros-
sional e Desenvolvimento 
Econômico (Sectides), am-
pliou em 50% a oferta de 
vagas para o edital em anda-
mento.

As inscrições foram en-
cerradas na última sexta-
feira (19). Além das 5.000 
oportunidades ofertadas, 
outras 2.500 vagas estão 
sendo abertas para as mulhe-
res que já realizaram suas 
inscrições. O Qualicar ES 
Mulher On-line é uma par-
ceria da Sectides com a Vi-
ce-Governadoria do Estado, 
que desenvolve o Programa 
Agenda Mulher.

São 250 vagas a mais em 
cada uma das 10 opções de 
cursos on-line e gratuitos 
para mulheres residentes do 
Espírito Santo que tenham 
acesso à internet, totalizan-
do 7.500 vagas no atual ciclo 
do Qualicar ES Mulher 

On-line.
"Neste período de qua-

rentena e de agravamento da 
Covid-19, os cursos on-line 
tornam-se ainda mais rele-
vantes. Recebemos a mani-
festação de interesse de 
26.600 mulheres de todo o 
Estado nos cursos ofertados. 
Os números comprovam a 
consolidação do Programa 
Qualicar ES e a necessida-
de de qualicação prossio-
nal no Espírito Santo. E, no 
que depender do Governo 
do Estado, essa qualicação 
será cada vez mais abran-
gente, ainda que diante dos 
desaos da atual situação 
pandêmica que vivemos", 
argumentou o secretário de 
Estado da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Educação 
Prossional e Desenvolvi-
mento Econômico, Tyago 
Hoffmann.

O resultado com a lista 
das 7.500 mulheres contem-
pladas será divulgado nesta 
quinta-feira (25), no site do 
Qualicar ES (www.quali-
car.es.gov.br).

Assim, indenizou a víti-
ma - e arcou com todas as 
despesas que teve.

Uma observação: não 
z nenhuma referência a 
episódios nos quais a re-
paração de danos tenha 
sido determinada por de-
cisão judicial. Apenas 
descrevi exemplos de 
atos voluntários por parte 
das administrações.

Agora medite um pou-
co sobre a vida de um bra-
sileiro médio. Quantas 
vezes terá seu veículo 
sido danicado por conta 
das péssimas condições 
das vias? Quantos paren-
tes dele terão tido a saúde 
irremediavelmente com-
prometida após quedas 
pelas nossas tão irregula-
res calçadas?

Calcule as horas perdi-
das e os recursos por ele 
desembolsados para tra-
tamento de doenças deri-
vadas da mais pura negli-
gência estatal - dos índi-
ces de poluição atmosfé-
rica ao serviço de sanea-
mento básico.

Pense, então, em quan-
tas vezes terá sido ele in-
denizado pelo Estado de 
forma rápida e voluntária 
diante destes fatos da vi-
da - sim, meros fatos da 
vida. Chegou a algum 
resultado? Ótimo: nele 
está a precisa medida de 
sua cidadania.

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com ara realizar esse so-
nho. Estamos com 99 vagas de estágio abertas nas cidades de Cariacica, Serra, Vi-
la Velha e Vitória.

Índice foi atingido nesta sexta-feira, segundo a Secre-
taria de Saúde.



7Sábado, 27 de março de 2021

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100 www.FANOTICIAS.com.br

www.FANOTICIAS.com.br



Sábado, 27 de março de 2021



NOTCIAS

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
Fonte: alexa.com

W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE AQUI!
(27) 99900-2100

Acesse:
www.FANOTICIAS.com.br

EX-PRESIDENTE DA FINDES: “PORTO-INDÚSTRIA
DE SÃO MATEUS É A CEREJA DO BOLO”

SÃO MATEUS – O ex-
presidente da Federação das 
Indústrias do Espírito Santo 
(Findes) por dois mandatos, 
Marcos Guerra, 61 anos, 
revelou que a instituição já 
tem um estudo há quase dez 
anos, que foi coordenado 
pela Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), apon-
tando que um porto em São 
Mateus, com acesso por fer-
rovia, é a melhor opção para 
o transporte de cargas ligan-
do a região central do País 
ao mar.

Com base nisso, Guerra, 
que participou do webinar 
promovido pela Petrocity 
Portos na noite de quinta-
feira (25), foi taxativo: 
“Esse projeto do Centro Por-
tuário de São Mateus é a ce-
reja do bolo para o desenvol-
vimento do Norte e Noroes-
te do Espírito Santo, com 
forte impacto num raio de 
200km, alcançando o Leste 
e Nordeste de Minas e o Sul 
da Bahia”.

Marcos Guerra tornou-se 
industrial do ramo de con-
fecções de Colatina, foi pre-
sidente do Grupo Guermar e 
um dos fundadores do Sindi-
cato da Indústria do Vestuá-
rio (Sinvesco) e sempre dedi-
cou-se ao associativismo, 
atuando junto à Findes por 
mais de três décadas. Ele 
presidiu a entidade de 2017, 
sendo que em 2015-2018 
também presidiu o Conse-
lho Deliberativo do Sebrae 
no Estado.

Nacionalmente, Marcos 
Guerra foi eleito vice-
presidente da Confederação 
Naciona l  da  Indús t r ia 
(CNI), onde também é presi-
dente do Conselho Temático 
d e  M e i o  A m b i e n t e 
(COEMA) e já atuou como 
vice-presidente do Conse-
lho Temático de Assuntos 
Legislativos (CAL). Ocupa, 
ainda, a função de conselhe-
iro da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil (Abit). 
Entre 2003 e 2011, foi sena-
dor suplente pelo Estado do 
Espírito Santo.

PETROCITY
Segundo Marcos Guerra, 

a CNI realizou um estudo 
que custou R$ 2,5 milhões 
em todas cinco regiões do 
País para levantar as condi-
ções para melhorara a com-
petitividade em todas elas: 
“Foi um estudo que olhou o 
País de cima e tinha por obje-
tivo estudar alternativas pa-
ra barateamento dos trans-
portes e mostrou a viabilida-
de de novos portos e ferrovi-
as, para racionalizar o trans-
porte brasileiro, implemen-
tando também o transporte 
marítimo por cabotagem”.

Guerra, que era o presi-
dente da Findes quando a 
Petrocity Portos apresentou 
seu primeiro projeto em 
2013,  falou com o jornalista 
José Caldas da Costa, que há 
dois anos vem acompanhan-
do, de forma independente, 
os projetos que agora estão 
resultando no movimento 
Rota 381, que visa defender 
o corredor logístico forma-
do pelo porto de São Mate-
us, a Estrada de Ferro Mi-
nas-Espírito Santo e a dupli-
cação da BR 381, entre São 
Mateus e Governador Vala-
dares.

“Como tínhamos esse 

estudo, passei a acompanhar 
o assunto com atenção. Qu-
ando a gente fala de porto no 
Espírito Santo tem que se 
olhar para a região central 
do País. Há quanto tempo 
ouvimos falar de Corredor 
Centro-Leste? Não estou 
fazendo uma crítica à Vale, 
que defende os interesses 
dela, mas nada disso sai por-
que a Vale segura”, disse 
Marcos.

O ex-dirigente da Findes 
disse que já falou sobre esse 
tema numa reunião empre-
sarial e repetiu: “Na presi-
dência da Findes, defendi 
tanto a Vale quanto a Arce-
lor, principalmente naquelas 
questões ambientais em Vitó-
ria. Fizeram um acordo com 
o Ministério Público e não 
cumprem. A Vale tem que 
pegar seus milhões e focar 
na EF 114 para tirar esse mi-
nério de Vitória e levar para 
o porto de Ubu, onde tem 
50%. Por que Pecém, no Cea-
rá, não tem poluição? Por-
que em outros países não 
tem essa poluição e aqui o 
pó de minério continua no ar 
da Grande Vitória? Vamos 
ter que car com isso a vida 
inteira?” 

MODELOS MUNDIAIS
Quando olha para o pro-

jeto da Petrocity Portos, o 
empresário Marcos Guerra 
o compara aos projetos de 
portos mais ecientes do 
mundo: “É o modelo porto-
indústria que é vitorioso no 
mundo inteiro. Esse projeto 
da Petrocity, a médio e lon-
go prazo, vai transformar a 
geograa do Espírito Santo 
e do Brasil. Para isso, po-
rém, tem que criar uma ZPE 
(Zona de Processamento de 
Exportações), que pode ser 
em São Mateus ou em um 
município vizinho, Jaguaré 
ou Sooretama, por exem-
plo”.

Na Findes, Marcos Guer-
ra teve a oportunidade de 
visitar outros centros por-
tuários mundiais e cou 
impressionado principal-
mente com dois deles: “Rot-
terdam, na Holanda, tem 

48km de porto. Quando esti-
ve em Singapura, eles esta-
vam terminando um terro de 
2.514 hectares de mar para 
ampliar o porto. Vi aquele 
pessoal mudando praia de 
lugar. Esse projeto da Petro-
city para São Mateus segue 
esse modelo, com toda segu-
rança ambiental, porque 
aqui é impensável uma in-
tervenção como a feita em 
Singapura”.

Marcos Guerra liderou 
com mais um grupo de ou-
tros seis empresários o mais 
bem-sucedido projeto de 
intervenção empresarial no 
futuro de Colatina, a criação 
da ACEDIC (Associação 
para o Desenvolvimento 
Empresarial de Colatina): 
“Éramos vistos como um 
bando de sonhadores, mas 
criamos a campanha Colati-
na de Todos Nós, estabele-
cemos o que queríamos e em 
14 anos conseguimos tudo o 
que projetamos: a ligação 
com Linhares por Humaitá, 
a segunda via, a segunda 
ponte, a ligação com Itagua-
çu por Itaimbé e o porto se-
co, que, infelizmente, foi 
inviabilizado por falta de 
continuidade. Depois, poli-
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tizaram e elitizaram a Ace-
dic e ela acabou”.

Com base nessa expe-
riência, Marcos Guerra pre-
vê: “O grande desenvolvi-
mento do Espírito Santo vai 
se concentrar de Aracruz 
para cima, centralizado em 
Linhares, que nos próximos 
20 anos vai ultrapassar a 
Serra em arrecadação e será 
a maior cidade do Espírito 
Santo. São Mateus tem a 
oportunidade de aproveitar 
a onda, mas precisa ter um 
cuidado: um projeto grandi-
oso como esse que está sen-
do puxado pela Petrocity 
tem que ser um projeto da 
cidade e não deste ou daque-
le prefeito”. 

MINISTÉRIO
O presidente da Petrocity 

Portos, José Roberto Barbo-
sa da Silva, passou a semana 
em Brasília cuidando dos 
interesses da companhia e 
acompanhando a movimen-
tação em torno da breve vota-
ção do PLS 261/2018 (novo 
marco ferroviário nacional), 
do qual depende o projeto de 
construção da Estrada de 
Ferro Minas-Espírito Santo 
(EFMES), no modelo short 

line (linhas curtas). 
Com a aprovação do pro-

jeto, a construção de ferrovi-
as pela iniciativa privada 
dependerá somente de uma 
autorização, diferente do 
modelo de concessão que 
vigorou nos últimos 100 
anos no Brasil e que legou 
ao País uma malha ferroviá-
ria diminuta diante das di-
mensões continentais de seu 
território: apenas 30 mil km 
de ferrovias.

Nesta sexta-feira (26), 
José Roberto reuniu-se com 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, quando 
fez uma atualização sobre o 
andamento dos projetos, 
dando-lhe informações do 
seminário realizado no iní-
cio do mês e da mobilização 
de lideranças políticas e em-
presariais mineiras e capixa-
bas em torno do corredor 
logístico Rota 381. 

O assessor especial do 
ministro, Marcos Félix, tam-
bém participou do encontro. 
No início da semana, Félix 
deu uma entrevista contun-
dente ao portal Gazeta Onli-
ne ressaltando a importância 
do porto e da ferrovia de São 
Mateus a Minas.

“Esse projeto do Centro 
Portuário de São Mate-
us é a cereja do bolo pa-
ra o desenvolvimento 
do Norte e Noroeste do 
Espírito Santo, com for-
te impacto num raio de 
200km, alcançando o 
Leste e Nordeste de Mi-
nas e o Sul da Bahia", 
disse Guerra.

“Foi um estudo que olhou o País de cima e tinha por objetivo estudar alternativas pa-
ra barateamento dos transportes e mostrou a viabilidade de novos portos e ferrovi-
as, para racionalizar o transporte brasileiro, implementando também o transporte 
marítimo por cabotagem”, frisou Guerra.
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